
Boletim Informativo

http: // j fsalvandotodos.uf j f.br/

P lataforma de Anál ise  Estat íst ica da Pandemia
EDIÇÃO 63 -  28 DE SETEMBRO DE 2022

COVID-19

Fonte: JF Salvando Todos

Rt acima de 1 após quase um mês, mas com novos 
casos e óbitos estáveis em nível muito baixo

Minas Gerais

As semanas epidemiológicas 37 (11 a 17 de setembro) e 38 
(18 a 24 de setembro) mantiveram o nível da média móvel de 
novos casos. O período iniciou com o registro 252,4 novos 
casos em média e terminou com o registro de 329,6 novos 
casos, em média. Durante este período observou-se uma 
tendência de estabilidade, com a média móvel oscilando em 
torno 290 novos casos. Em relação ao registro de novos casos 
de óbitos, também foi observada uma tendência de 
estabilidade em relação à média móvel, sendo que o menor 
valor observado foi 6,9 óbitos em média, valor observado nos 
dias 11 e 12 de setembro, e o maior valor observado, nos dias 
14 e 16 de setembro, foi de 9,9 óbitos, em média. Tanto para 
novos casos confirmados quanto óbitos, os valores 
observados estão entre os menores de toda pandemia, 
comparáveis aos níveis observado no final do ano de 2021.









O Número de Reprodução Efetivo (Rt) no período analisado 
apresenta uma reversão da tendência observada nos boletins 
anteriores. Por durante quase um mês, o Rt permaneceu 
abaixo de 1, indicando uma significativa redução no nível de 
transmissão. No entanto, dos últimos 14 dias analisados, o Rt 
ficou acima de 1 em 6 dias, atingindo o máximo (1,23) no dia 
15 de setembro. Embora a análise deste indicador no período 
indique uma tendência de queda, é importante manter a 
atenção na evolução do nível de transmissão nas duas 
próximas semanas.































Em relação ao nível de transmissão, observamos que o Número de 
Reprodução Efetivo (Rt) tem se mantido, majoritariamente, abaixo de 
1 nas quatro últimas semanas epidemiológicas. Desde meados de 
fevereiro, somente em três ocasiões o Rt ficou acima de 1: 1,1 em 23 
de fevereiro, 1,02 em 10 de março e 1,06 em 23 de março. Este 
resultado sugere que a tendência de queda do número de novos 
casos confirmados e de óbitos seja mantida nas próximas semana. 
Embora estes resultados sejam animadores e projetem cenários 
melhores para as próximas semanas, é importante ressaltar que não 
é ainda possível afirmar que a transmissão esteja diminuindo, pois 
segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Rt deve estar 
abaixo de 1, persistentemente, por duas semanas para que se possa 
considerar em estabilidade.
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valor do dia 28 de Setembro

Total de Óbitos

35214


Casos Confirmados

Total de Óbitos

8.189

Casos Confirmados

448.020



Belo Horizonte

No Brasil

Na 37ª semana epidemiológica (11 a 17 de setembro), 55 mil 915 pessoas contraíram covid-19, representando uma redução de 4,06% em relação à 
36ª semana (4 a 10 de setembro). Seguindo a tendência de queda, na 38ª semana (18 a 24 de setembro) foram registrados 48 mil 931 novos casos, o 
que representa uma redução de 6,86% em relação à 37ª semana. A média móvel apresentou queda no final da 37ª semana, contabilizando 7 mil 
987,86 casos no período dos 7 dias anteriores, ocorrendo o mesmo na 38ª semana, onde foi contabilizada uma redução de 16,25%, sendo que no dia 
24 de setembro foram registrados 6 mil 990,14 casos por dia, nos últimos 7 dias. Seguindo a mesma tendência apresentada na média móvel de 
casos, a transmissão da covid-19 no país, de acordo com a classificação do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças), regrediu, sendo 
classificada como MODERADA na 37ª semana e MODERADA na 38ª semana, uma vez que foram registrados, respectivamente, 26,21 e 22,94 casos 
por 100 mil habitantes.



O número de óbitos diminuiu na 37ª e seguiu a mesma tendência na 38ª semana epidemiológica, nas quais foram registradas, respectivamente, 481 e 
448 vidas perdidas. Além disso, a média móvel de 7 dias do número de óbitos, no dia 17 de setembro, permaneceu abaixo de 100 vidas perdidas por 
dia, chegando à marca de 68,71 óbitos por dia. Seguindo a tendência de queda, na 38ª semana, foram registrados, no dia 24 de setembro, 64 óbitos 
por dia na média móvel dos 7 dias anteriores.



A taxa de letalidade permaneceu estática, sendo registrado, no dia 17 de setembro, o valor de 1,98% para a taxa de letalidade e no dia 24 de 
setembro, 1,98% novamente. O Número de Reprodução Efetivo (Rt) teve uma alta em um primeiro momento, logo após uma leve queda. Em apenas 1, 
dos últimos 14 dias, o Rt ficou acima de 1, em que a máxima foi de 1,09, no dia 16 de setembro, e a mínima foi de 0,7, no dia 11 de setembro.



A partir de dados do Google Mobility, podemos ver que a adesão da população ao isolamento permanece constante em torno de 3%. As categorias 
de varejo e recreação e estações de trânsito obtiveram um comportamento semelhante, com a sua mobilidade girando em torno de 3% e 7%, 
respectivamente. As categorias locais de trabalho e mercearia e farmácia estão em estabilidade, porém em alta, com uma média de mobilidade em 
torno de 33% e 52%, respectivamente, porém, a primeira há uma tendência de queda nos finais de semana e a segunda tem tendência de alta. A 
categoria parques mantém a sua média de mobilidade moderada em torno de 10%, tendo sazonalidades e uma tendência de alta nos finais de 
semana.



O número de vacinados com a primeira dose no país já chega, no dia 26 de setembro, a 181 milhões 869 mil 728 pessoas, número que representa 
85,26% da população. A segunda dose, juntamente com a dose única, imunizou 172 milhões 225 mil 884 pessoas, 80,74% da população. A dose de 
reforço já foi aplicada a 118 milhões 724 mil 423 pessoas, o que corresponde a 55,66% da população brasileira.

Transmissão passa a ser MODERADA

Rt acima de 1 em apenas 1 dos últimos 14 dias


Primeira dose aplicada em mais de 181 milhões


de brasileiros

Letalidade permaneceu estática 1,98%


Trasmissão MODERADA 

Total de Óbitos

685.835


Casos Confirmados

34.638.288


D I S T R I T O  F E D E R A L  E  R I D E
Redução no número de novos casos e estabilidade no registro de óbitos

Os 20  municípios goianos do Entorno do Distrito Federal (DF), entre 18 
e 24 de setembro,  registraram menos 35 novos casos e uma vida 
perdida, em relação ao período anterior entre 11 e 17 de setembro, o 
que corresponde a uma redução de 252,17% no número de casos e 
estabilidade no número de registro de óbitos. O Entorno acumula 217 
mil 446 casos confirmados desde o início da pandemia e 3 mil 166 
óbitos, dados de 26 de setembro.


A redução no número de casos de covid-19 entre os habitantes do 
Entorno do DF também pode ser confirmada pelo registro de novos 
casos por mês, uma das estatísticas da Plataforma JF (gráfico em 
azul). Em julho de 2022, foram registrados 10 mil 285 novos casos e no 
mês de agosto foram registrados 1 mil 568. A redução também pode 
ser observada no registro mensal de óbitos. Em agosto, foram 18 
novos registros de vidas perdidas enquanto em julho registrou 38 
óbitos. A taxa de letalidade do Entorno é 1.46%, em 26 de setembro, 
menor que a do Brasil que é de 1.98%.


As cidades com maior número de casos confirmados são Luziânia com 65 mil 955, Valparaíso de Goiás com 34 mil 129 casos e Formosa com 17 
mil 923, sendo que as cidades com maior número de vítimas são Luziânia com 585 vidas perdidas, Valparaíso com 447 e Águas Lindas com 396.


A média móvel também aponta essa redução no número de novos casos e de óbitos. No Entorno, quando analisada a média móvel de 7 dias nos 
últimos 7 dias para o número de casos novos, verificamos que ela regrediu de 2,14 casos, em 18 de setembro, para menos 5,0 casos em 24 de 
setembro (redução de 333,33%; no período dos 7 dias). A média móvel de óbitos se mantém em estabilidade registrando 0,14 nos dois períodos.
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G O V E R N A D O R  V A L A D A R E S
Transmissão passa a ser novamente MODERADA

Como foi noticiado na edição 62 do Boletim Informativo, a 
transmissão da covid-19 na cidade de Governador Valadares era 
ELEVADA, de acordo com a classificação do CDC (Centro de Controle 
e Prevenção de Doenças), pois na 36ª semana epidemiológica (4 a 10 
de setembro) foram registrados 93 novos casos e 3 vidas perdidas 
(32,96 casos por 100 mil habitantes). Na 37ª semana epidemiológica 
(11 a 17 de setembro), a transmissão passou a ser MODERADA, uma 
vez que foram registrados 63 novos casos e 1 vida perdida (22,33 
casos por 100 mil habitantes), representando uma queda de 32,3% 
em relação à semana anterior. Posteriormente, na 38ª semana 
epidemiológica (18 a 24 de setembro), continuou sendo MODERADA, 
uma vez que foram registrados 52 novos casos e 1 vida perdida 
(18,43 casos por 100 mil habitantes), ou seja, uma queda de 17,46%.

Com o início do mês (dados atualizados até o dia 12 de setembro), ao 
analisar a distribuição dos casos confirmados, por faixas etárias, no 
município de Governador Valadares, crianças e jovens com até 19 
anos representam 6,22% dos casos, homens representam 44,64% dos 
casos e mulheres 55,04%. Já a análise da distribuição dos óbitos 
(também atualizada no mesmo período), indica que dentre os que 
perderam suas vidas para a covid-19, 52,68% eram homens e 47,32% 
eram mulheres, e por fim, 0,39% eram crianças e jovens no município 
Governador Valadares.

Até o dia 4 de setembro de 2022, Governador Valadares apresentava um total acumulado de 51 mil 901 casos confirmados e registrava mil 527 
vidas perdidas. Já no dia 24 de setembro, estes números passaram para 52 mil 109 casos confirmados e mil 530 vidas perdidas, havendo um 
aumento de 0,40% e 0,110%, respectivamente, em um curto período de 21 dias. Já a taxa de letalidade é de 2,94% (acima da média brasileira, 
que é de 1,98%). A Plataforma JF Salvando Todos ainda não está divulgando dados a respeito do número de vacinados no município. Para mais 
informações, visite jfsalvandotodos.ufjf.br.

Caro leitor, bem-vindo à Sexagésima Terceira Edição do 
Boletim Informativo da Plataforma JF Salvando Todos! Após 
uma forte redução no número de casos e de vidas perdidas 
registrada em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e em muitas 
outras regiões do país, os números se estabilizam. O 
monitoramento diário da evolução da pandemia continua 
extremamente importante uma vez que ainda estão sendo 
perdidas cerca de 500 vidas por semana no Brasil para a 
covid-19. Precisamos avançar com a vacinação das doses de 
reforço preferencialmente com as vacinas da segunda 
geração. Ainda recomendamos o uso das máscaras de boa 
qualidade e bem ajustadas no rosto sobretudo em ambientes 
fechados e com aglomeração de pessoas, o distanciamento e 
as medidas de higienização. Para maiores informações, visite 
jfsalvandotodos.ufjf.br.
Equipe JF Salvando Todos

Brasil: temos hoje a menor média móvel de óbitos desde abril de 2020, mas 
ainda perdemos 500 vidas por semana

Estabilidade nas médias móveis de casos, casos suspeitos e óbitos


Quando analisada a média móvel de 7 dias para o número de casos 
novos, verificamos que ela evoluiu de zero casos em 11 de setembro 
para 5,0 casos em 24 de setembro. A média móvel para o número de 
casos suspeitos evoluiu de zero por dia, no dia 11 de setembro, para 
21,86 por dia no dia 24 de setembro. A média móvel para o número 
de óbitos se manteve zero óbitos por dia, no dia 11 de setembro e no 
dia 24 de setembro.



Taxa de Letalidade se mantém estável


A taxa de letalidade é calculada a partir da divisão do número de 
vidas perdidas desde o início da pandemia pelo número de casos 
registrados no mesmo período. No dia 24 de setembro, a taxa de 
letalidade da covid-19 era de 3,14% no município Juiz de Fora (essa 
taxa era de 3,14% em 10 de setembro e de 3,14% em 17 de 
setembro).


No Brasil a taxa de letalidade foi de 1,98%, em 24 de setembro (essa 
taxa era de 1,98% em 10 de setembro, 1,98% em 17 de setembro).


O coeficiente de letalidade (CFR, acrônimo para *case fatality rate*) 
da covid-19 é calculado para cada um dos meses a partir da divisão 
do número de vidas perdidas pelo número de casos registrados no 
referido mês. Em Juiz de Fora, o CFR de agosto foi 1,17% (tinha sido 
1,54% em julho). Em agosto de 2021, o CFR havia sido 3,71% e, em 
agosto de 2020, 3,39%.










Todas as análises apresentadas foram feitas a partir de números 
oficiais divulgados pelas autoridades de saúde. Sendo assim, não 
se considerou as possíveis subnotificações.
 







No dia 11 de setembro, Juiz de Fora tinha 74 mil 146 casos 
confirmados e registrava 2 mil 330 vidas perdidas de acordo com a 
Prefeitura. Estes números passaram para 74 mil 206 casos 
confirmados e 2 mil 332 vidas perdidas no dia 24 de setembro, 
representando aumentos de 0,08% e 0,09%, respectivamente, no 
período de 14 dias (esses aumentos tinham sido de 0,07% e 0,09% 
nos 14 dias anteriores). Na 38ª semana epidemiológica, de 18 a 24 de 
setembro, o município registrou 35 novos casos e zero vidas perdidas, 
aumento de 40% no número de casos eredução de 100% no número 
de registro de óbitos em relação à 37ª semana epidemiológica, de 11 
a 17 de setembro.



Nível de Transmissão continua BAIXO


De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), 
agência do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos 
Estados Unidos, com terminologia adaptada e traduzida pela 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz): o nível de transmissão é BAIXO 
quando são registrados de 0 a 9,99 casos por 100 mil habitantes em 
um período de 7 dias; é MODERADO quando são registrados de 10 a 
49,99 casos por 100 mil habitantes; é ELEVADO quando são 
registrados entre 50 e 99,99 casos por 100 mil habitantes; e é 
ELEVADÍSSIMO quando há registro de 100 ou mais casos por 100 
mil habitantes. A partir desta classificação, o nível de transmissão da 
covid-19 no município no período da 38ª semana epidemiológica 
pode ser classificado como BAIXO, uma vez que foram registrados 
6,6 casos por 100 mil habitantes (era BAIXO na 37ª semana 
epidemiológica quando haviam sido registrados 4,3 casos por 100 
mil habitantes).



Casos e óbitos por sexo e idade


Até o dia 18 de agosto (última atualização disponível), a distribuição 
dos casos confirmados, por faixas etárias, indica que 42,61% foram 
em pessoas com idades entre 20 e 59 anos. Em Juiz de Fora, crianças 
e jovens com até 19 anos representam 2,27% dos casos, homens 
representam 54,18% dos casos e mulheres 45,70%. A análise da 
distribuição dos óbitos, até o mesmo período, por faixas etárias, 
confirma que 76,50% dos pacientes que vieram a falecer tinham 60 
ou mais anos de idade. Dentre os que perderam suas vidas para a 
covid-19, 0,85% eram crianças e jovens com até 19 anos, 52,96% 
eram homens e 47,04% eram mulheres, no município.
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J U I Z  D E  F O R A
Número de casos e de óbitos registrado são os menores desde abril de 2020

Fonte: JF Salvando Todos

Número de casos e óbitos continua a diminuir


Após apresentar queda no número de casos confirmados nas 
semanas epidemiológicas de 29 a 36, a região continua a registar 
essa mesma tendência. Durante as semanas epidemiológicas 37 (11 
a 17 de setembro) e 38 (18 a 24 de setembro) foram registrados 7 mil 
800 e 6 mil 953 mil casos, respectivamente. O número de óbitos 
apresentou queda nas semanas 37 e 38, registrando 40 óbitos 
conjuntamente, sendo esse valor o menor do ano de 2022.












Até o dia 26 de setembro de 2022, a região apresentava um total 
acumulado de 3 milhões 947 mil e 494 casos confirmados e 65 mil 
127 vidas perdidas. Nas últimas duas semanas, foram registrados 14 
mil 753 novos casos e 40 novos óbitos.

Centro-Oeste





Fonte: JF Salvando Todos

Casos confirmados e óbitos seguem diminuindo 


Após registrar queda no número de casos confirmados nas semanas 
epidemiológicas 35 e 36, as semanas 37 e 38 voltam a apresentar 
números semelhantes a aqueles apresentados 15 dias atrás. Durante 
as semanas epidemiológicas 37 (11 a 17 de setembro) e 38 (18 a 24 
de setembro) foram registrados 11 mil 354 e 7 mil 67 casos, 
respectivamente, um dos menores números de 2022. O número de 
óbitos na região, que registrou uma pequena queda nas semanas 35 
e 36, apresentou ligeira diminuição nas semanas 37 e 38, registrando 
cerca de 100 óbitos conjuntamente.











Até o dia 26 de setembro de 2022, a região apresentava um total 
acumulado de 6 milhões 882 mil e 3 casos confirmados e 131 mil 966 
vidas perdidas. Nas últimas duas semanas, foram registrados 18 mil 
421 novos casos e 108 novos óbitos.

Nordeste

Fonte: JF Salvando Todos

Região apresenta nova redução de casos confirmados


Após apresentar redução no número de casos confirmados nas 
semanas 35 e 36, a região volta a registrar valores menores nessa 
variável nas semanas 37 e 38. Durante as semanas epidemiológicas 
37 (11 a 17 de setembro) e 38 (18 a 24 de setembro) foram 
registrados 3 mil 815 e 2 mil e 902, respectivamente,  um dos menores 
valores do ano de 2022. Após registrar queda no número de mortes 
na semana 35 e 36, os valores dessa variável voltam a apresentar 
queda nas semanas 37 e 38, registrando cerca de 50 óbitos 
conjuntamente.










Até o dia 26 de setembro de 2022, a região apresentava um total 
acumulado de 2 milhões 758 mil e 521 casos confirmados e 51 mil 78 
vidas perdidas. Nas últimas duas semanas, foram registrados 6 mil 
717 novos casos e 49 novos óbitos.




Norte





Número de casos e de óbitos continua a diminuir


Após apresentar uma leve queda no número de casos confirmados 
nas semanas epidemiológicas 35 e 36, as semanas 37 e 38 voltam a 
registrar queda nesses números. Durante as semanas 
epidemiológicas 37 (11 a 17 de setembro) e 38 (18 a 24 de setembro) 
foram registrados 22 mil e 397 casos e 17 mil 593 casos, 
respectivamente, um dos menores valores de 2022. O número de 
óbitos registrou uma queda em relação as semanas 35 e 36, 
apresentando cerca de 470 mortes conjuntamente.











Até o dia 26 de setembro de 2022, a região apresentava um total 
acumulado de 13 milhões 691 mil e 130 casos confirmados e 328 mil 
841 vidas perdidas. Nas últimas duas semanas, foram registrados 39 
mil 990 novos casos e 477 novos óbitos.

Sudeste

Fonte: JF Salvando Todos

R E G I Õ E S  D O  B R A S I L

Número de casos e óbitos continua a apresentar quedas


Após registrar queda no número de casos nas semanas 
epidemiológicas 35 e 36, a região volta a registrar ligeira queda 
nesses números nas semanas 37 e 38. Durante as semanas 
epidemiológicas 37 (11 a 17 de setembro) e 38 (18 a 24 de setembro) 
foram registrados 10 mil 549 casos e 7 mil e 849 casos, 
respectivamente. Essas semanas apresentam os menores valores de 
novos casos durante todo o ano para a região. O número de óbitos na 
região, que apresentou queda nas semanas 35 e 36 continuou a 
apresentar uma diminuição nessa variável, registrando cerca de 230 
mortes conjuntamente nas semanas 37 e 38.

Até o dia 26 de setembro de 2022, a região apresentava um total acumulado de 7 milhões 351 mil 548 casos confirmados e 108 mil 738 vidas 
perdidas. Nas últimas duas semanas, foram registrados 18 mil 398 novos casos e 223 novos óbitos.

Sul

Fonte: JF Salvando Todos

Ficha Técnica
Pesquisadores:

Prof. Dr. Augusto Carvalho Souza (desenvolvimento)

Prof. Dra. Mônica Prado (comunicação e coordenação) 


Prof. Dr. Marcel de Toledo Vieira (autoria e coordenação geral)

Lucas Teixeira Oliveira - (análises)  

Iuri Almeida - (análises)  

Aluno sob orientação de TCC


Contato: 
Para outras informações de contato, acesse a página “Sobre Nós” na plataforma JF Salvando Todos

jfsalvandotodos@ice.ufjf.br
 Voluntário de extensão

Bolsistas:
Gustavo Silva - (desenvolvimento e análises)


Pedro Almeida - (desenvolvimento e análises)  

Jaqueline Silva - (desenvolvimento e análises)  

Jornalista responsável: Mônica Prado (2977/DF)

https://www.saude.mg.gov.br/coronavirus - Secretaria de Saúde do Estado 
de Minas Gerais

https://www.pjf.mg.gov.br/jfcontracoronavirus - Prefeitura de Juiz de Fora https://coronavirus.saude.gov.br/ - Ministério da Saúde

http://cnes.datasus.gov.br/ - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde - (CNES)

Fontes

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, no dia 
16 de setembro de 2022, o pedido do laboratório farmacêutico Pfizer 
para que a vacina Comirnaty, contra a covid-19, seja aplicada em 
crianças de 6 meses a 4 anos de idade. A aprovação permite o uso da 
vacina no Brasil para essa faixa etária e antes de chegar aos postos, o 
Ministério da Saúde precisa incluí-la no calendário do Programa 
Nacional de Imunização (PNI), o que ainda não foi feito até o 
fechamento desta edição 63 do Boletim. 



A vacina para a faixa etária de 6 meses a 4 anos deve ser aplicada em 
três doses de 0,2ml, sendo que as duas primeiras doses devem ser 
aplicadas com intervalo de três semanas e a terceira dose deve ser 
aplicada após oito semanas da aplicação da segunda dose. A tampa 
do frasco da vacina é da cor vinho (foto) a fim de facilitar a 
identificação, pois a tampa laranja é para crianças de 5 a 11 anos e a 
tampa roxa é para pessoas acima de 12 anos.

A autorização da Anvisa levou em conta a análise técnica dos dados e os estudos clínicos conduzidos pela Pfizer. Na edição 59 (3 de agosto) do 
Boletim Informativo, noticiamos que desde o início de agosto de 2022 a Anvisa estava analisando o pedido do laboratório e que focava a atenção 
nos dados sobre eficácia e segurança. A Anvisa explicou, na época, que são os eventos adversos identificados, a dosagem da vacina para essa 
nova faixa etária e os fatores específicos sobre as fases de desenvolvimento das crianças os tópicos avaliados. A vacina da Pfizer para crianças 
entre 6 meses e 4 anos foi autorizada, em maio de 2022, pela agência de saúde dos Estados Unidos (FAD - Food and Drug Administration).



Para a avaliação da ampliação da faixa etária, a Anvisa contou com especialistas de sociedades médicas para analisar os dados e estudos 
apresentados pela Pfizer. Participaram profissionais da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), Sociedade Brasileira de Pneumologia e 
Tisiologia (SBPT), Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Sociedade Brasileira de Imunologia (SBI), Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) e 
Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).
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Crianças de 6 meses a 4 anos já podem tomar vacina 
contra a covid-19

Todos os direitos reservados


